Prot.: 868/2020 a.13.a
Gorica, 29. februarja 2020
Zadeva: navodila za omejitev bolezni, ki povzročajo okužbe dihal
Ker sta vlada in dežela FJK napovedali, da ne podaljšata zaprtja šol po 1. marcu 2020, izdajam sledeča
navodila po posvetovanju z odgovornim zdravnikom in z odgovornim za varnost na šoli. Gre za splošne
ukrepe, ki omejujejo širjenje nalezljivih viralnih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal. Zato kot prvo vabim
šolske uporabnike, da naj se držijo navodil, ki so opisane v že poslani odredbi dežele FJK o zaprtju šol.
Glede na organizacijo in specifiko šolskega življenja vabim še vse šolske uporabnike, da:

naj v primeru vročine ali močnega kašlja ostanejo doma in obvestimo družinskega
zdravnika;
 naj se izogibajo tesnim stikom z ljudmi;
 naj se ne dotikajo z rokami oči, nosu in ust;
 naj upoštevajo splošna pravila higiene in predvsem higiene kašlja;
 naj si redno umivajo roke z milom in vodo;
 vodo pijemo iz svoje stekleničke ali iz kozarca za enkratno uporabo, hrane si ne izmenjujemo;
 v primeru, ko voda in milo nista dostopna, naj uporabijo za razkuževanje rok namensko
razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je
namenjeno samo zunanji uporabi;
 do 15. marca v skladu z DPMS z dne 25.2.2020 1.odst. 1.člena črka c) v primerih več kot 5dnevne bolezenske odsotnosti, ki je nastopila po 25. februarju, morajo dijaki in osebje predstaviti
zavodu zdravniško spričevalo;
 dijaki zjutraj ob prihodu v šolo ne čakajo prvega zvonjenja, ampak gredo takoj v razred.
Ker smo v letnem času, ko se med drugim širijo tudi navadni prehladi, vabim dijake, da naj si s sabo
prinesejo papirnate robčke. Slednje naj jih po enkratni uporabi vržejo v koš za suhe odpadke. (Ne med
papirnate odpadke!)
Kar se tiče pouka v telovadnici, naj dijaki upoštevajo pravila, ki so izobešena v slačilnicah in v telovadnici.
Profesorji bodo ob zaključku 2. in 4. ure poskrbeli za zračenje učilnic.
Tajništvo bo v pričakovanju drugih navodil odprto za zunanje stranke po predhodnem dogovoru. Za notranje
uporabnike bo tajništvo odprto celo jutro. V tajništvo vstopi posamično le ena stranka.
Vsi se načeloma izogibamo masivnemu zbiranju (pred avtomati, na hodnikih, pred tajništvom itd.) in
se tako držimo pravila, da se izogibamo tesnemu stiku z ljudmi. Ob lepem vremenu, naj gredo dijaki med
odmori na šolsko dvorišče.
Spominjam, da dostop do razrednega računalnika imajo samo profesorji.
Obveščamo vse uporabnike, da bo neučno osebje ob koncu pouka poskrbelo za razkuževanje
delovnih površin in slačilnic.
Ravnatelj
prof. Peter Černic

